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“MACARIA IRIARTE” IX. IPUIN-LEHIAKETA. 

OINARRIAK 
 

 

1.- PARTE-HARTZAILEAK. 

 Ipuin-lehiaketa honetan edozein pertsonak parte har dezake, 10 eta 16 urte 
bitartean duten mutil eta neskentzat. 
 
 

2.- MODALITATEAK. 

 Bi modalitate daude, alegia, euskeraz eta gaztelaniaz egindako lanak. Bietako 
edozeinetan ager daitezke lanak.  
 
 
 3.- GAIA. 

 Gaia erabat librea da, baina lan guztiak argitaragabeak eta jatorrizkoak izango 
dira. 
 
 

4.- LANEN EZAUGARRIAK. 

 Hona hemen lanen zenbaterainoko luzera: ezin izango da 2 foliokoa (bi) 
baino txikiagoa izan ezta 6 foliokoa (sei) baino handiagoa izan. Bai idazmakinaz 
bai eskuz egindako lanak onartuko dira, kaligrafia argia baldin badute. 
 
Lan guztiak DIN A4 neurrian aurkeztu beharko dira. 
 
 

 5.- LANEN AURKEZPENA. 

 Egilearen datu guztiak (izen-abizenak, helbidea, telefonoa eta jaiotza-data, eta 
haurren kategoriari dagokionez, zein eskola-mailan ari den ere zehaztu beharko da) 
gutunazal itxi batean sartuko dira, NAN-en fotokopia batekin. Hala gutunazalaren 
kanpoaldean nola lehiaketara aurkeztutako lanean bertan obraren izenburua azaldu 
beharko da, baita kategoria ere, beste inolako identifikazio-daturik ipini barik.  
 
 
 6.- LANAK ENTREGATZEARI DAGOKIONEZ: 

 Lanak Kanpezuko Udaletxean, goizez, edota Kultur Etxeko Liburutegian, 
arratsaldez, entregatu beharko dira   
 

 

7.- AURKEZTEKO EPEA. 

 Lanak 2015eko abenduaren 5era arte aurkeztu ahal izango dira. 

 

 
 8.- EPAIMAHAIA. 

 Kultura eta hezkuntza arloekin lotutako zenbait pertsonek epaimahaia osatuko 
dute. 
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9.- EPAIA. 

 Epaia ekintza publiko batean jakinaraziko da. Herritar guztiei ekintzaren eguna, 
lekua eta ordua jakinaraziko zaizkie Udalak bere iragarkiak jakinarazteko erabili ohi 
dituen bitartekoen bidez. Hautagaiei, berriz, zuzenean adieraziko zaie.  
 Ekitaldira joan ezean, sariari uko egin zaiola ulertuko dugu. 
 
 

10.- SARIAK EMATEKO IRIZPIDEAK. 

 Epaimahaiko partaideak kalitatean eta jatorrizkotasunean oinarrituko dira sariak 
emateko orduan. Sarien gaineko gora-behera guztiak akta batean jasoko dira.  
Kalitate literarioa, koherentzia narratiboa, balio ez sexista ez diskriminatzaileen defentsa 
eta estereotipo maskulino eta femenino tradizionalekin haustura balioetsiko dira. 

 

11.- ERREKLAMAZIOAK. 

 Epaimahaiaren erabakiaren aurka ezin izango da ezer egin, aldaezina da eta. 
 
  
12.- SARIAK. 

 Kategoria bakoitzean, irabazleak jasoko du saria, eta egile batek ezin izango du 
inola ere sari bi jaso. 
Sariak kategoria bakoitzeko irabazleentzat ezartzen dira, berariaz aurrez ikusita utziz 
egilerik ez dezakeela bi aldiz saritua izan. 
Udalak edozein kategorian lehiaketa huts deklaratzeko ahalmena beretzat gordetzen du. 
 
  

13.- JABEGOA. 

 Saritutako lanak Kanpezuko Udalaren esku geratuko dira, eta Udalak lan horiek 
erreproduzitzeko edo argitaratzeko eskubidea izango du, egile-eskubideak zertan eskatu 
gabe. 

  

  
 
 14.- LANAK ITZULTZEA. 

 Sariak emateko dataren osteko 30 egunetan zehar saririk jaso ez duten lanak 
itzuliko dira nahi duenari Udal Liburutegian. 
 Epe horretan jaso gabeko lan guztiak hondatu egingo dira. 
 

 

 

15.- OHARRAK. 

 Ipuin-Sariketa honetan parte hartu nahi izanez gero, aldez aurretik oinarri 
guztiak onartu beharra dago. 
 
Oraingo eskarian jasotako datu pertsonalak interesatuaren baimenarekin jasotzen dira, 
eta automatizatutako tratamendua izango dute baita Kanpezuko Udalaren Informazio 
Sistemari gehituko ere. Aipaturiko datuen erabilera udal-kudeaketara murriztuko da, 
Datu Pertsonalak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko Lege Organikoan xedatutakoa 
betez haien lagapena edo komunikazioa beste Administrazio Publiko batzuei edo 
hirugarrenei  egin ahalko da. Erabiltzaileek, datuetara sartu, horiek zuzendu, ezabatu 
eta baliogabetzeko eskubidea izango dute Hiritarren Arreta Zerbitzuaren bidez. 


